
Bc. Štefan Tomaščin, predseda Komisie športu a spolupráce s mládežou pri MsZ Hurbanovo 
 

 
 

Z Á P I S N I C A 
z 2. zasadnutia Komisie športu a spolupráce s mládežou pri   MsZ   

Hurbanovo konanej   dňa   11.01.2023 
 
 

PRÍTOMNÍ:  Bc. Štefan Tomaščin - predseda komisie 
Mgr. Marcela Vidová - člen komisie 
Ján Garai - člen komisie 
Nikoleta Murcinová - člen komisie 
Karol Vas - člen komisie 
Ladislav Kočkovič - člen komisie 

 
 

PROGRAM :  
1. privítanie 
2. program zasadnutia 
3. Odporúčacie otváracie hodiny ĽP 
4. Vyjadrenie sa k prenájmu pozemkov 
5. Prerozdelenie dotácií športovým organizáciám 
6. aktuálne otázky a informácie z oblasti športu a spolupráce s mládežou 

v meste  
7. rôzne postrehy, námety a pripomienky 
8. diskusia 
9. uznesenie, záver 



 
 
Úvod, privítanie 

Bc. Štefan Tomaščin, predseda komisie, otvoril zasadnutie, privítal prítomných a 
oboznámil s programom zasadnutia.  

Odporúčacie otváracie hodiny ĽP  
Členovia komisie sa na základe žiadosti zo strany mestského úradu vyjadrili k možnému 
nastaveniu otváracích hodín prevádzky ľadovej plochy pre verejnosť ako i organizované skupiny. 
Návrh otváracích hodín je len informačný a priebežný, slúži k akémusi úvodnému nastaveniu 
otváracích hodín pre verejnosť a môže sa zo strany mesta variabilne meniť vzhľadom na to, ako 
sa bude vyvíjať návštevnosť v jednotlivých dňoch. 
Odporúčanie komisie je nasledovné : 
 
Pracovné dni : pondelok až štvrtok      od 15:00 do 18:30  – verejné korčuľovanie 
      od 19:00 do 22:00 – skupiny 
  Piatok        od 15:00 do 19:30  – verejné korčuľovanie 
      od 20:00 do 22:00 – skupiny 
 
 
Víkendy :        Sobota   od 10:00 do 13:30 a 14:00 až 20:00 – verejné korčuľovanie 
     od 20:00 do 22:00 – skupiny 
  Nedeľa   od 10:00 do 13:30 a 14:00 až 17:00 – verejné korčuľovanie 
     od 17:00 do 22:00 – skupiny 
Štátne sviatky :     ako v nedeľu 
 
Vyjadrenie sa k prenájmu pozemkov 
 
 Na základe žiadosti Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo zaujala komisia aj svoj postoj 
k podanej žiadosti zo strany lukostreleckého oddielu Zlatý jeleň. Žiadosť sa týka dlhodobého 
prenájmu pozemkov v areáli štadióna MŠK Hurbanovo ( bývalé asfaltové tenisové kurty, resp. 
bývalý skate park za malou tribúnou) , kde plánujú rekultiváciu týchto priestorov a vytvorenie 
lukostreleckých stanovíšť. 
 Komisia sa jednohlasne vyjadrila za poskytnutie týchto pozemkov do dlhodobého prenájmu 
pre túto organizáciu. Keďže nie je v žiadosti definovaný pojem na akú dlhšiu dobu žiadajú 
prenájom komisia odporúča správnemu oddeleniu pripraviť návrh na prenájom v zmysle zásad na 
obdobie piatich rokov a formou osobitného zreteľa. 
 
Prerozdelenie dotácií športovým organizáciám 
 

Komisia na základe predložených materiálov a žiadostí od jednotlivých organizácií a podľa 
návrhu rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2023 prerozdelila účelové aj režijné dotácie na športovú 
činnosť jednotlivých oddielov. 

Samotné prerozdelenie tvorí samostatný návrh na uznesenie MsZ, ktorý bude zaslaný 
predsedom komisie primátorovi mesta do 13.01.2023. 



Rôzne 
Komisia vyjadrila nespokojnosť s možnosťou športového vyžitia v Hurbanove, nespokojnosť 
s počtom a so stavom vybavenia športovísk na území mesta a bude hľadať možnosti riešenia tohto 
nepriaznivého stavu. Obdobne je to aj pri možnostiach mládeže, kde komisia nenašla jedinú 
možnosť mládeže na stretávanie sa v priestoroch poskytnutých mestom a stanovila si za úlohu 
bližšie sa na riešenie uvedeného problému zamerať. 
Komisia bude skúmať aj možnosti podpory športovej činnosti cez rôzne projekty, resp. granty. 
Komisia si stanovila na najbližšom zasadnutí prejednať a dopracovať Koncepciu rozvoja športu 
a práce s mládežou na roky 2022 až 2028. Predseda komisie zaslal tento materiál každému členovi 
komisie na pripomienkovanie a oboznámenie sa s ním. 
 
Uznesenie, záver  
 
Komisia : 

a/ odporúča MsZ pri meste Hurbanovo: 
- návrh otváracích hodín ľadovej plochy 
b/ súhlasí  
- s prenájmom pozemkov pre Zlatý jeleň 
 
b/ ukladá predsedovi komisie: 
- poskytnúť   MsZ   a primátorovi mesta informácie o priebehu rokovania a zaslať 

zápisnicu z rokovania komisie 
 

Bc. Štefan Tomaščin sa poďakoval všetkým za aktívnu prácu počas zasadnutia komisie. 
Všetkým sa poďakoval za účasť a ukončil rokovanie komisie. 

 
 
 
 

V Hurbanove dňa 11.01.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................. .............................................................. 
           Nikoleta Murcinová     Bc. Štefan Tomaščin               

zapisovateľ   predseda   komisie 
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